Aanmeldformulier Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering VMBN/VVM
Belangrijk
• U krijgt van de VVM bericht dat uw aanmelding is geaccepteerd inclusief de premienota. Wacht met betalen totdat
u deze nota ontvangt.
• De verzekeraar heeft, indien hiertoe aanleiding bestaat het recht uw aanmelding te weigeren.
• Als uw gegevens afwijken van die welke bij de VVM bekend zijn zullen onderstaande gegevens in de
ledenadministratie hieraan worden aangepast.
Gegevens
Naam KvK onderneming: …………………………………….…………………
Nummer KvK:
……………………………………………………….
Voorletters en achternaam trainer: …………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………….…….
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
Postcode: ……………….… Woonplaats: ……………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………..……………
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………
VVM-lidmaatschapsnummer: …………………………………………………………….
Website: ……………………………………………………………………………………………
Datum aanmelding: ……………………………………………………………………………

Let op: meld bijzonderheden!
Het is van belang dat u hierna alle aanspraken/omstandigheden van voor de ingangsdatum van de verzekering
aangeeft. Onder een aanspraak wordt verstaan:
•
Een aanspraak ingesteld tegen u als behandelend zorgverlener of meer aanspraken indien deze een verband met
elkaar hebben.
•
Zaken die te maken hebben met een nalaten van u als trainer. Hierbij kan gedacht worden aan een ingestelde
klacht, eventuele tuchtzaak, onderzoek van de inspectie, conflict met uw cliënt maar ook een schade aan uw
medewerkers, arbeidsongevallen, reeds ontvangen of aangekondigde aansprakelijkheidstellingen.
We benadrukken dat bovengenoemde omstandigheden slechts voorbeelden zijn; indien er andere omstandigheden
zijn waarvan u in redelijkheid verwacht dat deze kunnen leiden tot een aanspraak dienen deze eveneens aangemeld te
worden. Indien u twijfelt over een aanspraak of een feit, adviseren wij u om dit altijd te melden. Dit kan via dit
formulier.
Zijn bij u aanspraken/omstandigheden en claims bekend die nog niet bij uw huidige verzekeraar zijn aangemeld?
Nee

Ja

Zo ja, dan dient u hieronder een omschrijving van deze aanspraken/omstandigheden en claims per ommegaande
schriftelijk te melden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hierbij verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van alle voorwaarden verbonden aan deze verzekering en
dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Het ingevulde formulier sturen naar: info@verenigingvoormindfulness.nl

